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Qui som?

Nova-Centre per a la Innovació Social és una organització no
governamental (ONG), independent i sense afany de lucre que
té per objectiu fomentar el coneixement i la pràctica de la
innovació social desenvolupant les capacitats de les persones i
els moviments socials per a enfortir, en les seves activitats, la
contribució a un món just, pacífic i sostenible.

Què fem?

Amb una xarxa global d'experts i professionals i més de 50
projectes implementats a l'Orient Mitjà, Europa, Amica Llatina i
Asia, Nova genera i divulga coneixement alhora que dóna suport
directe a la societat civil en zones de conflicte, fomenta la
transparència i responsabilitat de les institucions públiques i
elabora alternatives a la globalització neoliberal.

Els nostres projectes s'emmarquen en els següents programes:

Projectes Cooperació Internacional
al desenvolupament, la pau i els DDHH

Els projectes que es mostren a continuació s'emmarquen dins de les accions de NOVACT-International Institute for
Nonviolent Action. L’Institut promou accions internacionals de construcció de pau en situacions de conflicte i neix
dels esforços de la societat civil per contribuir a un món pacífic, just, digne i equitatiu. Com un actor compromès
i políticament independent, l’Institut promou accions, idees innovadores, investigacions i formació amb l’objectiu
d’influir en les polítiques de defensa, seguretat i acció exterior a Europa i altres àmbits internacionals. Més
informació: www.novact.org

Monitoratge de la impunitat a la zona del Vall del
Jordan. Reforçant les tàctiques de la societat civil
per documentar les violacions de Drets Humans i
enfortir el seu rol com Estat de Dret i promotors
d'accés a la Justícia.
Finançador: UNDP-PAPP
Finançament rebut: 86.653,09 euros
Lloc: Palestina
Contraparts: UNDP-PAPP, Popular Struggle Coordination Committee,
SCC, Gaby Lasky Law Office
Descripció: L'objectiu general de la intervenció és promoure la
rendició de comptes i la responsabilitat legal al West Bank, incloent
Jerusalem Est, reforçant el paper de les Organitzacions de la Societat
Civil com Estat de Dret i promotors de l'accés a la Justícia. En aquest
sentit, s'ha buscat reforçar les capacitats de la societat civil palestina,
amb vint comunitats com objectiu, per documentar les violacions de
Drets Humans, Drets Polítics i Drets Civils. El projecte implementa la
intervenció directa per enfortir el rol dels Comitès Populars, treballant
les seves capacitats de documentar les violacions de Drets Humans i
de promoure el seu rol en els quatre processos legals oberts a l'area del
Vall del Jordan.

Activitats relacionades al projecte:
-Vuit casos d'estudi amb gran potencial d'arribar a un procés legal en
les localitats de Ein el Beida, Bardala, Al'Auja, Al Jiftlik, seran
avaluades per vuit advocats del Advisory Board de la campanya Jordan
Valley Solidarity.
-Els quatre casos que s'ajusten millor als processos legals front als
tribunals israelians seran oberts en els quatre pobles de la zona del
Vall del Jordan. Per fer el procés al Tribunal Superior d'Israel.

Protegir als defensors. Enfortiment, promoció i
defensa dels Drets Humans en Territori Palestí
Ocupat.
Finançador: AECID
Finançament rebut: 100.000 euros
Lloc: Palestina i Israel
Contraparts: Popular Struggle Coordination Committee, Gaby Lasky
La Office
Descripció: Aquest projecte centra la seva intervenció en enfortir
l'Estat de Dret al Territori Palestí Ocupat, incloent Jerusalem Est,
oferint mecanismes de defensa efectiva dels Drets Fonamentals de la
societat civil que aposta per una resolució noviolenta dels
conflictes. Es promou a les comunitats més vulnerables, afectades pel
traçat del mur i l'expansió de les colònies, on es concentren la major
part els casos de violacions dels Drets civils, Polítics i Humans de
Cisjordania. S'ha treballat amb les següents 20 comunitats:
A-Maassara, Bilin, Niilin, Nabi Saleh, Beit Ummar, Silwan, Issawiya,
colines del sud d'Hebrón, Sud de Belen, Ciutat vella d'Hebròn, Vall
del Jordan, Zona de Tulkarem, Nablus, Qalqilya, Salfit, Budrus, Sheikh
Jarrah, Al Walaja, zona de Jenin i Iraq Burin.

Activitats relacionades al projecte:
-Fer possible que 186 defensors i defensores de Drets Humans i/o
empresonats polítics puguen accedir a la justícia a través del consell
legal, gratuït i /o representació legal.
-S'ha reforçat el coneixement dels drets civils i polítics així com de les
principals estratègies per defendre-los.
-Establiment de mecanismes que reforcen el compromís de l'Estat
d'Israel amb el respecte als Drets Humans en el Territori Palestí
Ocupat, d'acord amb la Legislació Internacional.

Beyond Walls. Recolzant els Defensors de Drets
Humans al Territori Palestí Ocupat (lidera SCI-Servei
Civil de Pau)

Activitats relacionades al projecte:

Finançador: European Instrument for Democracy and Human Rights
(EIDHR)
Finançament rebut: no hi consta
Lloc: Palestina
Contraparts: Novact
Descripció: Millorar les condicions dels Drets Humans i els defensor
i defensores de Drets Humans, al Territori Palestí Ocupat, per
aconseguir una pau justa a l'àrea, a través del realçament del treball i
el foment del respecte a les llibertats fonamentals. El projecte s'ha
desenvolupat a través de l'enfortiment de les capacitats dels defensors
de Drets Humans i l'augment de la protecció de les seves vides, amb
accions tangibles com el Diploma en Drets Humans i Resolució
Noviolenta dels Conflictes. Es fomenta, així, un procés de millora
estructural del seu treball.

-Protecció legal
-Suport psicològic
-Proves de monitoratge
-Tallers en temes legals
-Tallers sobre mitjans de comunicació
-Creació del Diploma en Drets Humans i resolució noviolenta dels
conflictes
-Taller en seguretat i gestió de la protecció
-Seminari en mitjans de comunicació alternatius
-Difusió al West Bank i Israeliana
-Creació d'una pàgina web
-Redacció d'informes
-Missions de solidaritat

Enfortiment de la Societat Civil Palestina que aposta
per la defensa dels Drets Humans i una resolució
noviolenta dels conflictes.
Finançador: AECID
Finançament rebut: 187.100 euros
Contraparts: Al Haq, Popular Struggle Coordination Comittee,
Fundació Solidaritat UB
Lloc: Palestina
Descripció: Aquest projecte centra la seva intervenció en els
processos de construcció de pau en el Territori Palestí Ocupat reforçant
l'impacte i efectivitat de la societat civil noviolenta. S'ha treballat amb
les següents 20 comunitats: A-Maassara, Bilin, Niilin, Nabi Saleh, Beit
Ummar, Silwan, Issawiya, colines del sud d'Hebrón, Sud de Belen,
Ciutat vella d'Hebròn, Vall del Jordan, Zona de Tulkarem, Nablus,
Qalqilya, Salfit, Budrus, Sheikh Jarrah, Al Walaja, zona de Jenin i Iraq
Burin. A més de ser una de les comunitats més vulnerables, en
aquestes localitats es concentra un dels exemples més innovadors de
mobilització social a favor dels drets a través de pràctiques
noviolentes: els Comitès Populars representats per la Popular Struggle
Coordination Committee.

Activitats relacionades al projecte:
-Creació d'un Màster Internacional per reforçar les capacitats
humanes de lideratge del moviment noviolent a les comunitats i
enfortir l'efectivitat del grup.
-Promoció del Estat de Dret oferint representació legal gratuïta a
Defensors de Drets Humans i/o presoners polítics arrestats per accions
sense violència.
-Augment de l'impacte mediàtic de les accions d'incidència política
dels moviments noviolents.

Diploma executiu Internacional en Dret Internacional
i Transformació Noviolenta dels Conflictes
Finançador: UNDP-PAPP
Finançament rebut: 55.000 euros
Lloc: Territori Ocupat Palestí
Contraparts: Novact, Fundació Solidaritat UB, Al Quds University,
Al Haq
Descripció: Es tracta del primer programa executiu d'educació
dissenyat per recolzar els joves líders de les associacions civils
palestines i ensenyar-los com organitzar les comunitats que poden
mobilitzar el poder per fer el canvi. Un intensiu de sis mesos on
s'estudia com millorar el impacte i l'efectivitat de les accions
avançant cap a la formació avançada en lideratge, lluita popular,

estratègies d'incidència, estudis de gènere i Llei Internacional aplicada
al Territori Ocupat palestí. Els formadors i les formadores són
professionals de la estratègia noviolenta i autoritats de la Llei
Internacional de diverses organitzacions: Popular Struggle
Coordination Committee, Novact-International Instituto on nonviolent
Action, Al Quds University and Barcelona University.

Sorgiment d'actors noviolents de la societat civil a la
regió Euro-Mediterrània. Una acció regional per
donar suport a la coordinació i la cooperació a
través d'una estratègia comuna i per augmentar les
capacitats entre els joves líders no violents i les
organitzacions de la societat civil.
Finançador: Anna Lindh Fondation
Finançament rebut: 34.500 euros
Lloc: Europa, Orient Pròxim i Nord d'Àfrica
Contraparts: Foundation for Future, Peace Action Training, Reseach
Institute-PATRIR
Descripció: L'objectiu d'aquest projecte és empoderar als joves líders,
grups i organitzacions de la societat civil per tal de millorar
l'efectivitat de la seva participació en les transicions polítiques cap a
una societat democràtica on el diàleg, el respecte a la diversitat i el
respecte als Drets Humans siguin pilars bàsics. El projecte treballa per
avançar en la solidaritat i la estratègia a través de la identificació de les
prioritats clau, tenint en compte els reptes i les lliçons apreses
d'experiències d'altres països a través del diàleg i l'intercanvi; i
definir un plan de ruta comú de cooperació entre els grups objectiu
amb una coordinació, formació i investigació concreta. El Open
Dialogue Space en Tunísia ha estat el punt de partida d'aquest
projecte d'un any en el que s'inclouen programes de formació
innovadora, estudis de cas dels moviments noviolents en la regió i un
mapeig exhaustiu per identificar els i les líders clau de la societat civil
d'Espanya, Itàlia, Grècia, Marroc, Algèria, Tunísia, Egipte, Líban i
Palestina. Tot a través d'un procés de consulta per conèixer les
prioritats regionals i nacionals de cada cas.

Activitats relacionades al projecte:
-Mapeig i selecció dels i les líders noviolents/es i organitzacions de la
societat civil en la regió euro-mediterrania.
-Organització d'un Mediterranean Open Dialogue Space per
connectar grups i líders
-Organització de 6 sessions estratègiques amb líders clau de la societat per definir millor les prioritats i les lliçons apreses.
-Implementació d'un programa de formació en Social Media i
activisme creatiu a Barcelona i Atenes.
-Implementació de l'investigació en casos d'estudi per país sobre els
processos de transformació social i moviments noviolents.

Suport a la Transició democràtica d'Egipte
Finançador: Fons propis
Lloc: Egipte
Contraparts: Novact, Patrir, Solidaridad Internacional
Descripció: Basant-se en les peticions de les Organitzacions de la
Societat Civil egípcia, es presenta un conjunt de propostes dirigides a
la comunitat internacional, emmarcades en les directrius de la Unió
Europea relatives al defensors i defensores dels Drets Humans, amb el
propòsit de contribuir a posar fi a l'actual onada de repressió contra
la societat civil egípcia. Investigació i documentació per fer una crida
urgent a la mobilització internacional.

Activitats relacionades al projecte:
-Publicació d'un informe en castellà i català
-Presentació de l'informe d'avant la Comissió del Congrés dels
Diputats
-Difusió en xarxes i accions d'incidència d'avant el Parlament
Europeu.

CANVI: Consolidació d'Actors noviolents a l'Iraq

Activitats relacionades al projecte:

Finançador: Ajuntament deBarcelona
Finançament rebut: 89.179 euros
Lloc: Iraq, Tunisia i Egipte
Contraparts: Al-Mesalla, Xarxa Laonf
Associats: Students League for Human Rights (SLHR), Teatre Di
Nascosto, Fundació Solidaritat UB i Solidaridad Internacional
Descripció: El programa triennal CANVI pretén, per una banda,
consolidar les capacitats d’anàlisi de conflictes, prevenció de
conflictes i reconciliació inter-comunitària, i incidència política de les
organitzacions noviolentes de la societat civil iraquiana. I per un altra
banda, reforçar la solidaritat i l’incidència política vers el conflicte
d’Iraq, mentre que s’incrementa la presència i l’intercanvi entre les
organitzacions noviolentes iraquianes i la resta de la regió del Nord
d’Àfrica i Orient Mitjà.

-Creació d'un grup de treball format per Al-Mesalla/Xarxa Laonf
(contrapart iraquiana), Nova (sol·licitant), Students League for Human
Rights (col·laborador de Xarxa Laonf) i Teatre Di Nascosto (assistència
tècnica). Aquesta coalició d’entitats implementarà un programa de
cooperació internacional amb les següents línees estratègies: (i)
prevenció de conflictes i reconciliació inter-comunitària (746 líders
comunitaris i organitzacions; (ii) producció de coneixement: anàlisis
conflicte (25 investigadors); (iii) incidència política nacional i
internacional (2070 activistes noviolents); (iv) Cooperació i treball en
xarxa regional (200 líders noviolents Egipte i Tunísia); i (v)
Sensibilització a la ciutat de Barcelona (4000 ciutadans/es catalans).
El programa centra els seus esforços en influir autoritats iraquianes i
internacionals i altres centres de poder (5000 target groups)
-Creació d'una plataforma estratègica d'investigadors iraquians
Organització de la Setmana Noviolència: II Fòrum de la Noviolència
a Basora.
-Campanya Internacional per augmentar el control i demanar
responsabilitats a les empreses de seguretat privades. Més informació:
www.controlpmsc.org.
-Missió d'identificació a Tunísia i Egipte per identificar activistes
noviolents claus
-Participació en l’Espai Obert de Diàleg sobre Líders i grups emergents
noviolents d’Europa, Nord d’Àfrica i Orient Mitjà a Tunísia
-Seminari a Barcelona sobre Protecting the Defenders. Creating an
enabling environment for mainstream Human Rights Defenders to the
core of peacebuilding and Human Rights promotion strsategies. amb
la col·laboració de Xarxa Laonf i la ponència d'Ismaeel Dawood.

Establiment d'un sistema d'alerta i resposta
primerenca a les violacions de Drets Humans al Sud
Sudan
Finançador: AECID
Finançament rebut: 130.104 euros
Lloc: Sudan Sud
Contraparts: Nonviolent Peaceforce South Sudan
Descripció: L'objectiu és protegir els drets a la vida i seguretat personal de les poblacions més vulnerables a través de l'implementació de
Sistemes d'Alterta Temprana (CEWERS) que puguin eficaçment aturar
potencials esclats de violència. S'implementa en sis comunitats de
Nzara, Exo i Ibba, tres de les regions més vulnerables de la regió. Els
CEWERS permeten a les comunitats reduir, de forma autogestionada,
la seva vulnerabilitat als atacs del Lord's Resistance Army (LRA) i altres formes de violència. Un projecte recolzat pel Govern de Sudan del
Sud.

Activitats relacionades al projecte:
-Equipament amb sistemes CEWERS de sis comunitats que podran
avisar ràpidament als seus habitants de les amenaces imminents com
atacs de la LRA.
-Creació de fòrums en les comunitats per ensenyar l'ús i utilitat d'els
CEWERS per recolzar l'autoprotecció.
-Creació de xarxes entre els CEWERS d'altres estats per millorar
l'eficàcia i la coordinació nacional.
-S'ha reforçat la relació de les comunitats i s'ha millorat el seu accés
als actors de la seguretat estatal.

imatges www.undp.org

Projectes Educació per al
Desenvolupament

Procés d'elaboració participativa del Consens de
Barcelona sobre alternatives interculturals a la
globalització neoliberal
Finançador: Barcelona Solidària i ACCD
Finançament rebut: 43.292,56 euros i 1.270,12 euros
Contraparts: Institut de Drets Humans de Catalunya, Alliance For
Freedom
Lloc: Catalunya
Descripció: El Consens de Barcelona neix en oposició i com
alternativa al Consens de Washington, que defineix l’essència de la
política econòmica neoliberal compartida per l’establishment
mundial. La crisi global demana respostes globals. Respostes que no
poden venir dels qui l’han provocat, acceptat o se n’han aprofitat. Per
tant, cal redefinir les regles del joc que han d’afavorir el bé comú, és
a dir, la cobertura sostenible de les necessitats bàsiques per a tota la
població mundial, és a dir, generar un món habitable per a tothom.
Amb aquest objectiu el Consens de Barcelona neix com una crida a
l’acció de la ciutadania. Un compromís d’actuació.

activa que cerca propostes innovadores per a la transformació social.
Temes tractats: Sobirania financera; Democràcia Econòmica,
Democràcia inclusiva, l'Ecodemocràcia cooperativa i l'Economia de
l’Equilibri Dinàmic. Assitència: +/- 30 persones per dia.

Activitats relacionades al projecte:
-Acció Comuna Transformadora (ACT!) 2012 Durant 3 setmanes de
consulta (entre el dies 8 i 31 de maig de 2012) es va celebrar la
consulta global per donar suport a una ACT! Van participar a la consulta prop de 3800 membres de diferents organitzacions, col·lectius i
xarxes de tot el món. Les propostes escollides van ser: Acció Global
pels Drets de terra i mitjans de vida (Jansatyagraha, marxa 2012) de
l'organització Ekta Parishad i Xarxa (Internet) neutral, participativa i
segura de l'organització Lorea.
-Premi a la Innovació Social sobre nous models socioeconòmics
globals (PIMSE) 2012. S'han presentat 53 propostes de 20 països
diferents. El guanyador ha estat el model Per un model socioeconòmic
alternatiu de Jordi Garcia Jané. Del qual s'ha editat el llibre Adéu,
capitalisme. 15M-2031.
-Cicle d'Alternatives al Sistema. Del 3 de novembre de 2011 al maig
de 2012. L’objectiu va ser compartir coneixement amb la ciutadania

-Curs “Ecodemocràcia Cooperativa”. Un curs de tres dies (27 de
novembre, 4 i 11 de desembre) per demostrar que sí hi ha alternatives.
Una estratègia d'empoderament popular amb el Jordi Garcia Jané.
Assistència: 21persones inscrites.
-Taller Engagement interculturel pour un monde juste et durable a la
Cimera dels pobles Rio+20. Es va oferir el 16 de juny de 2012 dins del
marc de la Cimera dels Pobles Rio+20 per una Justícia Social i
Ambiental. Samir Abi, coordinador del projecte a l’Àfrica, va ser el
representant principal.
-The Meal. “Menjar junts en un futur millor”. Es va organitzar dins
d’una activitat internacional de suport a la marxa noviolenta de l’Índia, la Jan Satyagraha. Es va compartir menjar indi, vegà i de productes locals catalans. La recaptació es va destinar als organitzadors de la
marxa i els sense terra a l’Índia. Es va culminar amb la visualització del
documental de la Fundació Quepo sobre la marxa de l’any 2011, la
Jan Janadesh.

Els projectes que es mostren a continuació s'emmarquen dins de la Coordinadora d'Entitats Amb Palestina al Cor
(CEAPC). La Coordinadora fou creada l'any 2008 amb motiu del 60é aniversari de la Nakba palestina. La CEAPC
reuneix a totesl les ONGs i moviments socilas de Catalunya que treballen per sensibilitzar l'opinió pública
catalana amb l'objectiu de promoure la solidaritat activa vers la població palestina. Més informació a
www.palestina.cat

Conscienciació de la ciutadania de Barcelona sobre
la Nakbah. Més de 60 anys dʼexpulsió i ocupació del
poble palestí
Finançador: Barcelona Solidària
Finançament rebut: 51.000 euros
Lloc: Catalunya
Contraparts: Acsur Catalunya i Comunitat Palestina.
Descripció: L’objectiu del projecte és conscienciar a la ciutadania de
Barcelona sobre la Nakba, com a element que permeti visualitzar més
de 60 anys d’expulsió, ocupació i apartheid contra la població
palestina. S'ha buscat incrementar les accions ciutadanes i
institucionals de defensa dels drets humans i del Dret Internacional a
Palestina. Així, les activitats divuluen els continguts entre la
ciutadania, incideixen en les institucions públiques i fomenten el
treball en xarxa de la societat civil organitzada. Algunes activitats es
dirigeixen a difondre continguts sobre la Nakba a un públic extens,
com el Concert, l’obra de teatre, la difusió de DVD en diaris o
revistes, i les performance artístiques a l’època de Nadal. D’altres
activitats estan dissenyades per arribar a un públic més definit, com el
Premi anual per a la Defensa dels Drets Humans a Palestina (partits
polítics, institucions, públic amb interès), les conferències anuals sobre
drets humans i Dret Internacional a Palestina (públic amb interès), les
compareixences davant del Parlament de Catalunya (partits polítics), i
la itinerància de l’obra de teatre sobre la Nakba (joves d'institus i
esplais). El projecte té una durada de 36 mesos i la seva població
destinatària suma gairebé vint mil persones.

Activitats relacionades al projecte:
-Exposició Have a pleasant stay de l’artista Samira Badran [Del 4 al
20 de Maig a l’espai Àgora Catalunya]
-Conferència La noviolència com a estratègia de resistència a
Palestina. Amb la ponència de Ghantous Wassim i Davide Tundo
-Premi Esperança: a l’activisme en favor dels drets del poble palestí. La
persona premiada va ser Maruja Torres pel seu ferm compromís amb
els Drets Humans. El Premi Esperança pretén destacar la tasca de
persones i entitats que treballen en defensa dels drets humans del
poble palestí.
-Concert de la cantant palestina Rim Banna i artistes convidats i
performance del grup teatral Transformacció, que va tenir lloc al
Casino de l'Aliança del Poble Nou i va estar presentat per l’actriu
catalana Mercè Sampietro.

Recerca elaboració d'estratègies i sensibilització per
l'acompliment de la legalitat internacional i el
respecte als Drets Humans en el conflicte entre
Palestina i Israel
Finançador: ACCD
Finançament rebut: impagat per l'ACCD
Contraparts: ACP, Nexes, SCI
Lloc: Catalunya
Descripció: Aquest projecte tracta de generar condicions a Catalunya
i al conjunt de l'estat per facilitat un posicionament ferm davant de la
comunitat internacional per l'acompliment del Dret Internacional en
el conflicte entre Palestina i Israel. També, busca conscienciar a la
societat catalana de la necessitat en l'acompliment de la legalitat
internacional i en el respecte als Drets Humans en el conflicte entre
Palestina i Israel.

Activitats relacionades al projecte:
-Creació de la campanya Negocis Ocults: Tot el que no volen que
sàpigues sobre les relacions militars entre Espanya i Israel. Es tracta de
la plataforma que difon els estudis de cas.
-S'han generat instruments de reflexió i denúncia envers les relacions
en matèria militar, armamentística i de seguretat entre Espanya i Israel,
gràcies al treball de la comissió d’investigadors liderat per Alejandro
Pozo i la col·laboració de Camino Simarro, Oriol Sabaté, Albert
Caramés.
-Redacció, i edició de l’estudi de cas número 2, Soltam Systems, per
Camino Simarro
-Acte de presentació de la campanya Negocis Ocults a la llibreria Laie
amb la ponència de l’investigador de la campanya Albert Caramés.
Es va fer la presentació de l’Estudi de cas número 1, titulat Relacions
militars entre Espanya-Israel: absolutament insignificants? Van
participar Tica Font i Jordi Garrell.
C-reació d'una Comissió d’investigadors que treballa actualitzant
l’informe realitzat per Alejandro Pozo l’any 2009, titulat
Espanya-Israel: Relacions en matèria armamentista i de seguretat. Balanç i tendències.
-Participació al Fòrum Social Català vegeu fotos a la web:
http://negocisocults.org.

Projectes d’Incidència Política i
Participació

Transparència, Participació i Col·laboració
Finançador: fons propis
Contraparts: Coalición ProAccseso, FOIANet, Xip
Descripció: Aquest projecte subscriu i treballa per l’assoliment dels
objectius anunciats per l’Open Government Partnership:
Transparència, Participació i Col·laboració. Així, s'organitzen un seguit
d’activitats que pretenen, d’una banda, reflexionar al voltant d’aquests
tres eixos i, de l’altra, incidir en la configuració del pensament de la
nostra societat. A més, es promouen campanyes de sensibilització
ciutadana que pretenen dotar-la d’eines per a la reivindicació social i
política.

Activitats relacionades al projecte:
-Cicle “Transparència i Bon Govern”. Neix amb l’objectiu de donar
resposta a la crida ciutadana a favor de la consolidació d’una
governança oberta, horitzontal i participativa. Un dimarts al mes,
d’octubre de 2012 a març de 2013, importants ponents en l’àmbit de
la transparència i el govern obert van oferir informació, materials i tècniques Temes tractats: obertura de dades, noves vies de comunicació
política, participació ciutadana, transparència de les institucions
públiques, govern obert. Assitència: +/- 10 persones per dia
-Campanya Penyora Fiscal per la Transparència Pública. Es tracta d'un
acte d’objecció de consciència que reclama la transparència pública
en les relacions entre els governs i les entitats bancàries. Es a dir,
reclama a l’administració informació detallada sobre els recursos que
ha destinat per al rescat dels bancs. Una eina per a recuperar la
confiança en els i les representants polítics, en les institucions i en les
polítiques públiques al servei del poble.

Elkar Bizi. Metodologia per al desenvolupament d'un
pla de convivència participatiu
Finançador: Gobierno Vasco Lehendakaritza
Finançament rebut: 4.800 euros
Contraparts: Agoranet, Delibera – Serveis de Participació Interactiva
Descripció: Suscitar, recollir, incloure, integrar i potenciar idees,
iniciatives i projectes que permetin crear un nou clima de
convivència en la Comunitat Autònoma d'Euskadi després de la fi de
la violència, a través d'un ambient de diàleg i de participació plural
entre la ciutadania basca.

Activitats relacionades al projecte:
-Elaboració de l'estudi: Experiencias de reconciliación en el mundo
(per part de Rubén Campos y de Luis Sánchez). A partir d'un procés
de recerca i de consultes amb experts internacionals, s'ha elaborat
aquest document sobre algunes de les experiències de convivència i
reconciliació més rellevants per a l'escenari de superació de la
violència al País Basc, vinculades a diferents processos de pau al món.

Des d’aquí volem agrair el treball, vinculació i suport de totes les
persones, entitats, organitzacions i moviments que fan possible
aquests projectes. Gràcies!

